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Sju örnar har redan 
siktats. 
En bra start när årets 
örnhelger vid Hornbor-
gasjön drar igång på 
lördag den 7 januari. 
Lockbetet är giftfritt 
kött.

Framför allt är det griskött 
som står på menyn.

Örnhelgerna ordnas un-
der fem helger i rad och 
kunniga fågelvärdar med 
tubkikare finns alltid på 
plats från gryning till skym-
ning.

Med bara lite tur kan be-
sökarna få se både en och 
två havsörnar komma seg-
lande genom luften. Den 
som har mycket tur kan få 
se även kungsörn.

2009 räknade man in 29 
havsörnar och en kungs-
örn.

rädda från utrotning
Platsen för denna mäktiga 
upplevelse är Trandansen 

vid Hornborgasjöns sydväs-
tra ände.

Här finns sedan många år 
tillbaka en örnåtel vintertid. 
Den och många andra ut-
fordringsplatser runt om i 
landet startades för att räd-
da örnarna som hotades av 
utrotning.

På väg upp
Arbetet har gett resultat 
och örnstammen är nu på 
väg uppåt. Främsta orsaken 
är utfordringen med gift-
fritt kött som har minskat 
den totala giftmängden  
i födan. Det i sin tur gör att 
allt fler ungfåglar överle-
ver.

Örnhelgerna är lördag 
den 7 januari och söndag 
den 8 januari, söndag den 
15 januari, söndag den 22 
januari, söndag den 29 ja-
nuari, lördag den 4 februa-
ri och söndag den 5 febru-
ari.

Arrangörer är Naturum 
Hornborgasjön, Falbygdens 
fågelklubb samt ÖRN-72. 

För hungriga besökare 
finns korv och kaffe att 
köpa.

Örndag på lördag 
vid Hornborgasjön

Pampig. Örnarna är på väg uppåt igen efter att ha hotats av utrotning. Kanske dyker en kungsörn upp vid Hornborgasjön till helgen.
Foto: Tomas Oneborg/Scanpix

2009 räknade 
man in 29 havs-
örnar och en 
kungsörn.
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Har örnar i kikaren
Nya Lidköpings-Tidningen. Publicerat på webb 2012-01-03 11:29. (Uppdaterad 2012-01-03 14:07) Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

Det milda vädret till trots väntas chanserna vara

goda att få se örnar vid årets örnhelger vid

Hornborgasjön. Nu på lördag och söndag är det

årspremiär för örnskådarhelgerna vid

Trandansen. (Uppdaterad: 2012-01-03 14:07)

Som tidigare kommer kunniga ornitologer att

finnas på plats med kraftiga tubkikare.

Fågelvärdar är Falbygdens fågelklubb och Örn -

72.

Utfodringen är i full gång och allt tyder på att

griskropparna kommer att locka till sig örnar. -

Minst sju havsörnar har redan setts i området så

chansen att få se örn är stor. Har vi tur får vi

även besök av den mer ovanliga kungsörnen, heter det i

ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Örnhelgerna fortsätter sedan under de följande fyra

söndagarna. Den sista helgen, det vill säga 4-5 februari,

är det också öppet i Trandansen på lördagen.

© Nya Lidköpings-Tidningen

Se webartikeln på http://ret.nu/579KaFUJ
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Örnar matas med luder
Skövde Nyheter. Publicerat på webb 2012-01-03 11:21. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

Örnar. Nu drar örnhelgerna i gång vid

Hornborgasjön. Det finns goda chanser att se

såväl havsörn som kungsörn.

Utfordringen vid Trandansen, besökscentralen vid

Hornborgasjön, är i full gång och fågelvärdar med

tubkikare finns på plats fem helger i rad, från

gryning till skymning. Minst sju havsörnar har

redan setts i området så chansen att få se örn är

stor. - Har vi tur får vi även besök av den mer

ovanliga kungsörnen, hoppas ansvariga på

länsstyrelsen Västra Götaland i ett

pressmeddelande. Utfodringen, med giftfritt kött

under vintertid, har pågått i många år och

startades för att rädda den minskande

örnpopulationen. Köttet kallas för luder, ett

ålderdomligt uttryck för åtel. Åtel används främst vid jakt

på rovdjur, ofta räv, men numera även som utfodring för

hotat vilt. Vissa fågelarter, bland annat kungsörn, är

mycket beroende av åtlar. Fågelvärdar från Falbygdens

fågelklubb och ÖRN -72 finns på plats och hjälper till att

identifiera våra största rovfåglar meddelar länsstyrelsen.

© Skövde Nyheter

Se webartikeln på http://ret.nu/5Syvj90D
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Örnhelger vid Hornborgasjön
Borås Tidning. Publicerat i print 2012-01-09. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

BORÅS TIDNING måndag 9 januari 20124

.   .   .

Borås Nyhetschefer Hanna grahn Strömbom 033-700 07 77
Carl Lind 033-700 07 07  E-post nyhetschefen@bt.se   
Webben bt.se/nyheter/boras

Tipsa oss!
Hör av dig med nyhetstips
till nyheter@bt.se
eller 033-700 07 00

@bt
.se

Felräkning 
på miljoner 
för p-hyra
BORÅS. Den svindlande höga in-
ternhyran för de tre parkerings-
däcken har lett till ultimatum från 
sjukhusstyrelsen gentemot regio-
nens fastighetsförvaltning, vilket 
BT tidigare berättat om. Antingen 
sänks hyran eller så sägs kontrak-
tet upp. Ärendet ska snart avgöras 
på högsta nivå i regionen. 

Förklaringen som getts till att 
snart 40 år gamla parkeringsdäck 
åsatts ett internpris som bara är 
något lägre än en genomsnittsbo-
stad i Borås, har genomgående va-
rit ”regionens hyresmodell”. Den-
na ger vissa skevheter som inte går 
att undvika har det hetat.

Men skevheterna beträffande p-
däcken i Borås verkar ligga någon 
annanstans. BT har matat in samt-
liga basuppgifter om p-däcken i 
hyressättningsmodellen från 1999 
enligt medföljande instruktioner.

Resultatet blir en internhyra på 
drygt 5,5 miljoner kronor år 2000, 
vilken tio år senare är nästan oför-
ändrad då regionens fastighetsin-
dex sänkts och höjts ungefär lika 
mycket under perioden.

Västfastigheters chef i Borås, Bo 

Kjellstrand, avstår från att ge nå-
gon kommentar om uträkningen 
och hävdar att det inte går att bryta 
ut enskildheter i hyresmodellen.

”Vi har i tillräcklig omfattning 
levererat de uppgifter BT efterfrå-
gat och vill därför inte lägga mer 
tid på att analysera vad som låg till 
grund för hyressättningar för 12 år 
sedan”, lyder hans skriftliga svar.

Enligt honom och andra inom 
fastighetsförvaltningen saknar 
internhyrans nivå praktisk bety-
delse eftersom sjukhusen fått full 
kostnadstäckning i sin budget för 
samtliga lokaler.

En hake finns dock  i resonemang-
et, eftersom det var fram till 2006 
som anslagen till sjukhusen base-
rades på historiska kostnader.

Därefter får sjukhuset istället 

pengar via en fördelningsmodell 
som utgår från befolkningsstruk-
turen. Enligt den nya modellen fick 
sjuhäringarna tidigare för mycket 
skattepengar till sin sjukvård. 

Enligt kommunallagen ska skat-
tekollektiv behandlas jämlikt, och 
det innebär att anslaget till läns-
sjukvården i Södra Älvsborg totalt 
minskade med cirka 125 miljoner 
kronor på årsbasis, fördelat på en 
fyraårig omställningsperiod.

Höga internhyror bidrar i detta 
läge till att göra den ekonomiska 
omställningen tuffare. 

Sjukhusets ekonomichef Len-
nart Ryler bekräftar den bilden, 
även om han inte har någon kom-
mentar till hyresnivåerna i sig.

– Det finns inte längre något 
samband mellan våra kostnader 
och de anslag vi får, utan vi ersätts 
på andra grunder. Men vi var ju 
inte ensamma om att få lägre er-
sättning med den nya modellen, 
betonar han.

TEXT

jan lindsten
jan.lindsten@bt.se
033-700 07 44

Oskälig hyra. 16,3 miljoner kronor om året betalar Södra Älvsborgs 
sjukhus i internhyra för sina tre parkeringsdäck.

men det är drygt tio miljoner kronor för mycket enligt regionens gäl-
lande internprismodell, visar BT:s granskning. 

Säs lokaler dyrast
BoråS. Södra Älvsborgs sjukhus 
har flera tiotal miljoner kronor 
högre årskostnader för lokaler 
än jämförbara sjukhus i regio-
nen. Trots att Säs låg hyggligt 
till i effektivitetsmätningar  
inför regionbildningen.

Det var i fjol när verksamhe-
ten analyserades som sjukhuset 
fann iögonfallande hyresskillna-
der jämfört med NU-sjukvården 
och Skaraborgs länssjukhus, som i 
struktur och storlek är lika Säs.

BT har i tabellen intill byggt ut 
jämförelsen, enligt samma metod. 
Det framgår tydligt att även jätten 
SU i Göteborg och det mindre lasa-
rettet i Alingsås relativt sett har vä-
sentligt lägre lokalkostnader. 

Orsaken är höljd i dunkel. En för-
klaring som nämns på en del håll 
är att Säs jämförelsevis har byggt 
mycket nytt. Och satsningen på 
400 miljoner kronor i Tehuset är 

förvisso en av de största i vården i 
Västsverige de senaste tio åren. 

Men obalansen kvarstår även 
om hela årshyran för Tehuset räk-
nas av, för exemplets skull. Då blir 
Säs hyreskvot på cirka 7,8 procent, 
ändå långt över andra sjukhus.

Sjukhusets ekonomichef Len-
nart Ryler betonar att lokalkostna-
derna måste åtgärdas, alldeles oav-
sett vad de beror på.

– Min ingång är att vi har för höga 
hyror i förhållande till jämförbara 
sjukhus och att vi ska göra något åt 
detta. Det första gäller parkerings-
däcken, där sjukhuschefen har i 
uppdrag att förhandla om hyran. 

– Den andra delen handlar om 
den totala översyn av regionens hy-
resmodell som görs i år. Den gam-
la har blivit ett hopplock och nu 
kommer en noggrann kategoriser-
ing att göras av samtliga lokaler.

jan lindsten
jan.lindsten@bt.se 033-700 07 44

lokalkostnader »
Sjukhus                 årshyra* Hyreskvot**
Södra Älvsborg           270                8,8
Skaraborg, Skas          211                  6,3
nu-sjukvården           243                 6,2
alingsås lasarett           27                  5,6
Su, göteborg              638                 5,2
*Bruttohyra år 2010, miljoner kronor.
** Lokalkostnader i procent av sjukhu-
sets totala omsättning 2010.
Källor: Sjukhusens ekonomiavdelning-
ar, regionens årsredovisning 2010

lokaleffektivitet* »
Sjukhus          andel ”effektiva” lokaler
Kungälv  87 (86)
Borås  78 (73)
alingsås  77 (76)
Skene  76 (63)
Skövde  67 (58)
genomsnitt: 75 (69)
*andel lokaler som används till kärnverk-
samhet, i procent. ju högre siffra, desto 
effektivare lokalanvändning. inom pa-
rentes andel lokaler som utnyttjas. ju 
högre siffra, desto färre tomma lokaler
Källa: regionfullmäktige, dokument ”in-
ternprissättning av lokaler” 1999.

BT den 3 november 2011.

frågor till Patrik hessedahl 
som anmält ett företag som har 
tuppkammar i skönhetsmedel 
för vilseledande reklam.3

Vad är det för fel 
som företaget gör?

–  Det är fel att djur ska lida och dödas bara för att fylla män-
niskors fåfänga behov, behov som storföretag har skapat med 
enda syftet att tjäna pengar.

I din anmälan till Konsumentverket kräver du att företaget 
ska berätta att deras produkter innehåller ett ämne från tupp-
kammmar.  Skulle det göra någon skillnad om konsumenterna 
vet detta?

– Ja, förhoppningsvis. Även om många skulle fortsätta att 
blunda, tror jag ändå att en hel del kunder söker efter andra 
produkter som är gjorda på icke-animalisk väg.

Tror du att Konsumentverket kommer att göra något, eller 
hoppas du främst på att frågan uppmärksammas i debatten?

– Jag räknar inte med så mycket uppmärksamhet. Men det har 
redan skett en förändring på företagets hemsida. De skriver nu 
att deras preparat innehåller tuppkammar, så jag utgår från att 
verket har agerat på något sätt och det är ju positivt.

jan lindsten

Många får plats i ny förskola
BORÅS. Om den nya förskolan på Hestra får byggas kan 136 
barn flytta hit från förskolorna Draken, Hallatorp och Virvelvin-
den. De tre enheterna i lägenhet och paviljonger kan läggas ner. 
Dessutom blir det 24 nya platser på den planerade förskolan.

Kommunstyrelsen får nu en konsekvensbeskrivning av stads-
delsnämnd Västers ordförande som visserligen visar att hyran 
ökar för stadsdelen med 226 304 kronor per år med en ny för-
skola. Men de ökade kostnaderna beräknas kunna finansieras 
genom samordning och personaleffektivisering.

Kortare vårdköer lönar sig
VÄSTRa GöTalaND. Nu når Västra Götaland för första gången 
över 80 procent när det gäller tillgänglighet för besök och be-
handling inom sjukvården. I november 2011 uppnåddes det re-
sultatet, vilket innebär att regionen kan vänta närmare 200 mil-
joner kronor i ersättning från den så kallade Kömiljarden som 
följd av sitt förbättrade resultat.

Kömiljarden är socialminister Göran Hägglunds stora sats-
ning under mandatperioden för att nå en vård utan köer. 
Landsting som lyckas kapa sina köer får dela på kömiljarden.

Faktorer som mäts är bland annat telefontillgängligheten till 
vårdcentraler och sjukhus, där VG-regionen hamnar på fjärde 
plats i landet med 97 procents tillgänglighet. Också besökstill-
gängligheten till vårdcentralerna mäts och där hamnar regio-
nen på delad andra plats i riket med 96 procents tillgänglighet.

Åtalas för våld mot vårdare
BORÅS. I juli förra året ska en 23-årig man ha förgripit sig på 
en kriminalvårdare. Efter en rutinvisitering av mannens cell ska 
mannen ha tryckt upp den kvinnliga tjänstemannen mot en 
vägg genom att ta ett hårt grepp om hennes arm. 

Nu åtalas mannen för våld mot tjänsteman.

Örnhelger vid Hornborgasjön
VÄSTRa GöTalaND. Utfordringen av örnar är nu i full gång vid 
Hornborgborgasjön. Det är Länsstyrelsen som under många år 
utfordrat örnarna med giftfritt kött, en aktion som startades för 
att rädda den minskande örnpopulationen.

Fem helger i rad går det att på ort och ställe titta på örnar-
na vid sjön där såväl kunniga fågelvärdar och tubkikare finns 
att tillgå. Minst sju havsörnar har redan setts 
i området, så chansen att få se örn anses 
vara stor. Förhoppningen är att även den 
ståtliga kungsörnen ska lockas av ett 
skrovmål. 

Årets örnhelger inleddes denna 
helg och pågår varje söndag under 
januari månad samt lördag och 
söndag 4-5 februari.

Västra Götaland. Utfordringen av örnar är nu i full

gång vid Hornborgborgasjön. Det är Länsstyrelsen

som under många år utfordrat örnarna med

giftfritt kött, en aktion som startades för att

rädda den minskande örnpopulationen.

Fem helger i rad går det att på ort och ställe titta

på örnarna vid sjön där såväl kunniga fågelvärdar

och tubkikare finns att tillgå. Minst sju havsörnar

har redan setts i området, så chansen att få se

örn anses vara stor. Förhoppningen är att även

den ståtliga kungsörnen ska lockas av ett

skrovmål.

Årets örnhelger inleddes denna helg och pågår

varje söndag under januari månad samt lördag

och söndag 4-5 februari.

© Borås Tidning eller artikelförfattaren.
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7 ? Så många örnar, möjligen fler
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2012-01-07. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.
TT. Sida: 14.

lördag 7 januari 2012
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Nyheter 

Gustav Adolfs torg. Malmöbor samlades i sorg

Stor uppslutning mot 
våldsdåden i Malmö
Malmö. Det blev en värdig mani-
festation mot våldet i Malmö när 
uppskattningsvis 7 000 männis-
kor samlades på Gustav Adolfs 
torg sent på fredagseftermid-
dagen. 

– Ingen ska behöva vara rädd i 
vår stad, sade Susanne Nafa från 
scenen.

Ole Rothenborg
ole.rothenborg@dn.se

○○Rikard Flodin tände en av de 
många marschallerna framför sce-
nen.

–○Jag är lärare på pojkens skola 
och det här är en mycket viktig ma-
nifestation, sade han. 

Manifestationen blev något dra-
matisk när släktingar till den 15-åri-
ge pojke som mördades på nyårs-
afton bröt in framför scenen med 
stora bilder av den döende pojken 
i sin sjukhussäng. De bar banderol-

ler med texten ”Var är polisen? Var 
är säkerheten?”

–○Vi lydde från Irak för att få leva 
i fred, sade en kvinnlig kusin till 
pojken. Och så händer samma sa-
ker här.

Efter mordet på 15-åringen tog 
bland andra Luciano Astudillo, 
före detta riksdagsledamot för so-
cialdemokraterna, initiativ till ma-
nifestationen med ett upprop på 
Facebook. På fredagen hade 5○500 
personer anmält sig. Det verkade 
som alla kom och några till.

–○Jag tror att många med mig tyck-
er att det gått för långt nu, att det får 
vara nog med gängkrig och skju-
tande mot varandra, säger Luciano 
Astudillo. Vi vill manifestera för 
trygghet och det Malmö vi älskar.
Kan en manifestation stoppa 
våldet?

–○När så här många människor 
samlas är det en viktig signal både 
till beslutsfattare och till dem som 

utövar våldet. Vi är inte så naiva att 
vi tror att manifestationen är lös-
ningen, men att debatten fortsätter 
i morgon. Och nästa dag och nästa. 
Det får inte bli partipolitik av detta, 
den här frågan är alldeles för viktig 
för det.
Vad beror det upptrappade våldet 
på?

–○Att Malmö är porten till Europa 
och därmed porten till den illegala 
verksamhet som tar sig upp till res-
ten av Sverige och till Norge. Sedan 
är Malmö en segregerad stad med 
hög arbetslöshet.
Finns något av problemet i den 
stora invandringen till Malmö?

–○Det värsta man kan göra är att 
göra detta till en invandrarfråga. 
Statistiken visar visserligen att ris-
ken för att begå brott är dubbelt så 
stor om du har utländsk bakgrund. 
Men sannolikheten för att hamna i 
brottsregistret är sex gånger högre 
om du är arbetslös och lever på bi-
drag.

Dödsplåster ska granskas
Göteborg. Missbruk genom rökning av fen-
tanylplåster har skördat sex människors liv. 
Nu vill Rikskriminalpolisen, tillsammans med 
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, disku-
tera reglerna kring läkarnas förskrivning av 
narkotikaklassade läkemedel.

–○Ur vårt perspektiv är det viktigt att se vad 
som kan göras för att få stopp på det fåtal läkare 
som förskriver dessa och andra narkotikaklas-
sade medel alltför generöst, säger Stewe Alm, 
analytiker vid Rikskriminalpolisen. TT

Hjärnan sämre från 45

Redan vid 45 års ålder börjar den kognitiva 
förmågan försämras, visar fransk och brittisk 
forskning. Genom att studera drygt 7○000 kvin-
nor och män över en tioårsperiod kunde fors-
karna se att lera funktioner, som slutlednings-
förmåga, börjar försämras redan i 45-årsåldern.

Forskarna konstaterar i British Medical 
Journal att fyndet är viktigt eftersom eventuella 
behandlingar kommer att vara fokuserade på 
att behandla så tidigt i sjukdomsförloppet som 
möjligt. TT

Fortsatt extrema löden

Det är fortfarande risk för översvämning i stora 
delar av södra och västra Sverige. Men de höga 
lödena väntas kulminera under i dag, enligt 
SMHI. På många håll råder klass 1-varning, som 
innebär att det kan bli mindre översvämnings-
problem.

Upperudsälven kan på grund av hög vatten-
nivå i sjön Stora Le i Värmland och Dalsland nå 
varningsklass 2. I Kattegatt och Öresund varnas 
för högt vattenstånd, upp till en meter över 
medelnivå. TT

Dömd för sexbrott på tåg

Göteborg. Tågresan i november blev en mar-
dröm för två kvinnor. En narkotikapåverkad 
man som gått på Stockholmståget i Göteborg 
klädde av sig naken och försökte våldta dem. 
Han var mycket hotfull och sparkade en av dem 
i magen,

Skaraborgs tingsrätt har nu dömt honom till 
fängelse i ett år och tio månader, skriver webb-
tidningen Skövde Nyheter.

Han döms för försök till våldtäkt, våld och 
hot mot tjänsteman, misshandel, olaga hot, 
våldsamt motstånd och narkotikabrott.

Misstänkt för 
mord frias 
även i HD

Fallet där en 38-årig 
man i både tingsrätt 
och hovrätt friats 
från att ha mördat 
sin ex-sambo utanför 
Stenungsund går inte 
till Högsta domstolen. 
Det står klart sedan 
överklagan avslagits. 
Kvinnan försvann i juli 
2010, men kroppen 
har inte hittats. TT

Fler barn 
 följer med  
i fängelse

Antalet barn som 
följer med en förälder 
in i fängelse har ökat 
från fyra barn 2007 
till 26 stycken år 2010, 
rapporterar TV4 
Nyheterna. 

Barnen följer med 
i de fall det bedöms 
som skadligt för dem 
att separeras från 
mamman. TT

7
○○Så många örnar, möjligen ler, har setts vid 

Hornborgarsjön som inte bara är ett fäste för 
tranor. Sedan lera år läggs kött ut under vinter-
tid för att rädda örnpopulationen och det inns 
förhoppningar om att även den mer ovanliga 
kungsörnen ska lockas till utfodringsplatserna. 
Med start i dag inleds årets fem örnhelger när 
det är stor chans att se de stora rovfåglarna. TT

I korthet.

Uppsalastudenten.

I går häktades en tredje per-
son misstänkt för inblandning 
i kidnappningen av en 25-årig 
Uppsalastudent. I rätten medgav 
han brottsmisstankarna.

Emma Löfgren
emma.lofgren@dn.se

○○Vid 16-tiden i går eftermiddag in-
leddes häktningsförhandlingar mot 
den 26-årige man som misstänks ha 
varit en delaktig i kidnappningen. 

Dagen innan häktades en 23-årig 
kvinna och ytterligare en 26-årig 
man, båda bekanta med den nu 
häktade 26-åringen. Samtliga kom-
mer, liksom den kidnappade man-
nen, från Östergötland.

När förhandlingarna inleddes med-
gav 26-åringen brottsmisstankarna 
om människorov och motsatte sig 
inte att bli häktad, skriver lera me-
dier. Han häktades på sannolika 
skäl misstänkt för människorov.

Tidigare har mannen nekat till 

Ytterligare en häktad för kidnappning

misstankarna, även om hans ad-
vokat Anders Norman medgivit att 
den nu häktade mannen äger huset 
där den kidnappade mannen hitta-
des, rapporterar Ekot.

Den 25-åriga studenten försvann 
från sin bostad i Uppsala den 28 
december och hittades av polisen i 
en gammal skolbyggnad i Roberts-
fors utanför Umeå en vecka senare. 
26-åringen, som köpte den ensligt 
belägna byggnaden bara ett par 
veckor tidigare, greps i samband 
med att polisen fann 25-åringen.

Omkring 7 000 människor samlade 
på Gustav Adolfs torg i Malmö för 
en gemensam manifestation mot 
våldet. Foto: anders Hansson

När så här 
många män-
niskor sam-
las är det en 
viktig signal 
både till be-
slutsfattare 
och till dem 
som utövar 
våldet.

luciano astudillo

Robertsfors

Skellefteå

Umeå

60 km

har setts vid Hornborgarsjön som inte bara är ett

fäste för tranor. Sedan flera år läggs kött ut

under vintertid för att rädda örnpopulationen och

det finns förhoppningar om att även den mer

ovanliga kungsörnen ska lockas till

utfodringsplatserna.

Med start i dag inleds årets fem örnhelger när

det är stor chans att se de stora rovfåglarna.
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Kött lockar örnar till Hornborgasjön
Tidningarnas Telegrambyrå. Publicerat i print 2012-01-06 18:02. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

I takt med att örnarna har återhämtat sig har

många utfodringsplatser stängts. Men vid

Hornborgasjön läggs det fortfarande ut runt 1,5

ton kött varje vinter. Nu finns stor chans att se

de bredvingade rovfåglarna på närmare håll.

I området finns mellan sex och tio havsörnar och

vi har en väldigt bra plats där besökare kan se

dem. Det är samma ställe där man kan se

tranorna på våren, säger Åke Abrahamsson,

ordförande för Falbygdens fågelklubb.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.

Visa liknande träffar

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Hallandsposten 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Gefle Dagblad 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Katrineholms-Kuriren 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Hallands Nyheter 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Norra Västerbotten 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Linköpings Tidning/Kinda-Posten 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Ölandsbladet 2012-01-07

Kött lockar örnar till transjö

Södermanlands Nyheter 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Vimmerby Tidning 2012-01-07
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Örnen har landat - tack vare köttet
GT. Publicerat på webb 2012-01-06 16:32. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

I takt med att örnarna har återhämtat sig har

många utfodringsplatser stängts. Men vid

Hornborgasjön läggs det fortfarande ut runt 1,5

ton kött varje vinter. Nu finns stor chans att se

de bredvingade rovfåglarna på närmare håll.

I området finns mellan sex och tio havsörnar och

vi har en väldigt bra plats där besökare kan se

dem. Det är samma ställe där man kan se

tranorna på våren, säger Åke Abrahamsson,

ordförande för Falbygdens fågelklubb som är med

och ordnar örnhelgerna som startar på lördag.

Kan jaga

Just den här vintern, när sjön mellan Skara och

Falköping inte har frusit, kan örnarna jaga allt

från fisk till sothöns. Men det serverade köttet i

form av trafikskadat vilt och griskött brukar vara

populärt. Kungsörnar, som vanligtvis håller till

längre norrut, kan också dyka upp. Utfodringen

med giftfritt kött började på tidigt 70-tal när

miljögifter nästan tagit kål på örnarna. Nu 40 år

senare anses de vara räddade. Men faran är inte

över.

Hotas av svaga träd

Ett hot för framtiden är svårigheten för de stora

rovfåglarna att hitta tillräckligt gamla träd som

håller för deras bon. Trafik och vindkraftverk

utgör också faror. Vi fortsätter utfodringen. Inte

minst för att människor kommer för att titta på örnarna

och lär sig om deras situation, säger Åke Abrahamsson.

Av TT

Hitta nära dig:

Foto: Ruben Smit

Fakta: Örnkoll på havsörnen Havsörnen är Nordeuropas

största rovfågel och kan bli 2,5 meter mellan

vingspetsarna. Fridlyst sedan 1924. Innan dess jagades

den och äggen krossades så att arten var nära att

försvinna. Under 1950-talet började den åter minska i

antal på grund av miljögifter. 1971 startade

Naturskyddsföreningen Projekt Havsörn som räddade

arten. Då fanns endast ett tiotal par som kunde få

ungar. Nu beräknas det finnas 500 vuxna par och 1 500

ungfåglar, det vill säga 2 500 fåglar. Den lever i

livslånga förhållanden. Först vid fem-sex års ålder

kommer de första ungarna. Oftast byggs boet i tallar

som är över 100 år gamla. Källa: Naturskyddsföreningen

(TT)

© GT

Se webartikeln på http://ret.nu/q3cClw99
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Kött lockar örnar till Hornborgasjön
Tidningarnas Telegrambyrå. Publicerat i print 2012-01-06 15:43. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.
Karin Olander/TT.

Skara: I takt med att örnarna har återhämtat sig

har många utfodringsplatser stängts. Men vid

Hornborgasjön läggs det fortfarande ut runt 1,5

ton kött varje vinter. Nu finns stor chans att se

de bredvingade rovfåglarna på närmare håll.

I området finns mellan sex och tio havsörnar och

vi har en väldigt bra plats där besökare kan se

dem. Det är samma ställe där man kan se

tranorna på våren, säger Åke Abrahamsson,

ordförande för Falbygdens fågelklubb som är med

och ordnar örnhelgerna som startar på lördag.

Just den här vintern, när sjön mellan Skara och

Falköping inte har frusit, kan örnarna jaga - allt

från fisk till sothöns. Men det serverade köttet i

form av trafikskadat vilt och griskött brukar vara

populärt.

Kungsörnar, som vanligtvis håller till längre

norrut, kan också dyka upp.

Utfodringen med giftfritt kött började på tidigt 70-

tal när miljögifter nästan tagit kål på örnarna. Nu

40 år senare anses de vara räddade. Men faran

är inte över.

Ett hot för framtiden är svårigheten för de stora

rovfåglarna att hitta tillräckligt gamla träd som håller för

deras bon. Trafik och vindkraftverk utgör också faror.

Vi fortsätter utfodringen. Inte minst för att människor

kommer för att titta på örnarna och lär sig om deras

situation, säger Åke Abrahamsson.

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.

Visa liknande träffar

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Sydöstran 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Nordvästra Skånes Tidningar 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

VLT 2012-01-07

Kött lock ar ö rnar till Hornbor gasjön

ttela 2012-01-07

Kött lockar örnar till Hornborgasjön

Arbetarbladet 2012-01-07
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Örnen har landat vid Hornborgasjön
Piteå-Tidningen. Publicerat på webb 2012-01-06 12:21. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

Skara Inte bara tranor, utan även örnar söker till

Hornborgasjön i Skaraborg. Minst sju havsörnar

har synts i området och det finns förhoppningar

om att även den mer ovanliga kungsörnen ska

lockas till utfodringsplatserna.

Sedan flera år läggs kött ut under vintertid för att

rädda örnpopulationen.

Med start på lördag inleds årets fem örnhelger

när det är stor chans att se de stora rovfåglarna

och få information från Falbygdens fågelklubb.

© Piteå-Tidningen

Se webartikeln på http://ret.nu/MWZ3pv2X

Visa liknande träffar

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Aftonbladet 2012-01-06 12:51

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Tidningarnas Telegrambyrå 2012-01-06 12:21

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Östersunds-Posten 2012-01-06 12:31

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Smålandsposten 2012-01-06 12:23

Örnen har landat vid Hornborgasjön

TTELA 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Norrbottens-Kuriren 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Borås Tidning 2012-01-06 12:45

Örnen har landat

Norran 2012-01-08 00:40

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Blekinge Läns Tidning 2012-01-06 12:22

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Barometern 2012-01-06 12:27

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Norrköpings Tidningar 2012-01-06 12:29

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Svenska Dagbladet 2012-01-06 12:40

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Arbetarbladet 2012-01-06 12:33

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Allehanda.se 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Västerviks Tidningen 2012-01-06 12:23

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Hallands Nyheter 2012-01-06 12:25

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Hallandsposten 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Länstidningen Östersund 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Eskilstuna-Kuriren 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Östgöta Correspondenten 2012-01-06 12:48

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Dagbladet Sundsvall 2012-01-06 12:29

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Bohusläningen 2012-01-06 12:25

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Helagotland 2012-01-06 12:23

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Göteborgs-Posten 2012-01-06 12:29

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Vestmanlands Läns Tidning 2012-01-06 12:29

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Helsingborgs Dagblad 2012-01-06 12:24

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Nerikes Allehanda 2012-01-06 12:28
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Örnen har landat vid Hornborgasjön

Sundsvalls Tidning 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Gefle Dagblad 2012-01-06 12:34

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Södermanlands Nyheter 2012-01-06 12:28

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Norrländska Socialdemokraten 2012-01-06 12:24

Örnen har landat vid Hornborgasjön

Upsala Nya Tidning 2012-01-06 12:25
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Örnhelger vid Trandansen
Skaraborgs Allehanda. Publicerat i print 2012-01-05. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.
AXEL NORÉN. Sida: 20.

STENSTORP/FALKÖPING
Redaktör: Karin Bäcklund  Tel: 0500-46 75 71  Fax: 0500-45 70 91  E-post: stenstorp@sla.se20 Torsdag 5 januari 2012 | Skaraborgs Allehanda

Dunkade  
misshandlads 
huvud i marken
Två män har åtalats miss-
tänkta för misshandel och 
övergrepp i rättssak. Den 
ena, en 25-åring bor i Floby, 
och misstänks ha slagit en 
annan man i ansiktet och 
huvudet så att han ramlade 
omkull. Sedan ska den andra 
mannen ha dunkat offrets 
huvud i marken.

Efteråt hotade de båda  
männen sitt offer genom  
att säga att han skulle få pro-
blem om han polis anmälde 
misshandeln. De sa åt honom 
att säga att skadorna hade 
orsakats av ett fall i en 
trappa.

Den ena mannen nekar  
till alla anklagelser, Floby  - 
bon erkänner att han slagit 
killen över näsan. 

Misshandeln ägde rum en 
fredagskväll i april utanför 
offrets bostad på en ort utan-
för Falköping.

Anhållen  
misstänkt  
för bilstöld
Tre personer greps vid 
15-tiden i tisdags i Falkö-
ping misstänkta för bilstöld. 
Bilen de färdades i stoppades 
av polisen för kontroll, och 
den visade sig tillhöra Ska-
raborgs städ. Bilen stals i 
Moholm under natten mellan 
den 1 och 2 januari.

Senare anhölls en av män-
nen, född 1979 och hemma-
hörande i Stenstorp.

Blåsigt — men 
inga skador
Stormarna har avlöst varand ra 
de senaste veckorna. Den 
senaste, stormen Emil, orsa-
kade inga större skador i Fal-
köpingsområdet, även om det 
stundtals var rejält blåsigt. 

Varken räddningstjänsten 
eller polisen var ute på några 
stormrelaterade olyckor och 
det var inte strömavbrott 
någonstans i området på ons-
dagseftermiddagen.

Örnarna har landat vid Hornborga-
sjön. Veckoslutet som kommer blir 
den första örnhelgen av totalt fem 
vid Trandansen. 

När det inte kryllar av tranor vid Horn-
borgasjön utgör platsen tillhåll för andra 
fåglar. Framför allt är det havsörnar som 
besökare kan hoppas att få syn på genom 
kikaren. 

– Före jul observerades sju havs-
örnar vid samma tillfälle. Och ser man 

sju stycken samtidigt så finns det säkert 
fler, säger Sofie Lindblom, naturums-
föreståndare. 

Det är maten som lockar örnarna till 
Trandansen. 

Utfodringen med giftfritt kött star-
tade som en räddningsauktion då örn-
populationen minskade till följd av att 
de fick i sig gifter genom födan. Under 
60- och 70-talen började jordbruket att 
använda mer gifter vilket i hög grad 
påverkade topp-predatorerna. 

– Nu har örnpopulationen återhäm-

tat sig något fantastiskt. Jag tror att 
det ska finnas runt 2 500 havsörnar 
i Sverige. 

Då och då dyker även kungs-
örnar upp vid Trandansen. 

Fågelvärdar från Fal-
bygdens fågelklubb och 
ÖRN -72 kommer att 
finnas på plats för att 
hjälpa till att iden-
tifiera de stora 
fåglarna. 

AXEL NORÉN

Örnhelger vid Trandansen

Under fem helger  
anordnas örnhelgerna  
vid Trandansen.  

Resultat från mellandagsbaro-
meter i bridge i Falköping den 
28 december, där 19 par deltog. 
Tävlingen ingår i Västergötlands 
bridgerally.

1) Tomas Johansson - Mark 
Strandell Vårgårda BS 402, 2) Per-
Olof  Törnqvist - Roland Storck 
Skövde BA/Hjo BS 394, 3) Kenth 
Sandéhn - Sten Gustavsson Falkö-

ping BS 377, 4) Ann-Sofie Axels-
son - Leif  Axelsson Skövde BA 
374, 5) Rolf  Bäck - Ricky Johans-
son Borås BA 372, 6) Lena Johans-
son - Leif  Johansson Vårgårda BS 
350, 7) Gulli Ragnarsson - Karin 
Sandéhn Falköping BS 347, 8) 
Kjell Karlsson - Rolf  Andersson 
Skövde BA 346, 9) Christer Swen-
son - Victor Swenson Skövde 

BA 344, 10) Bo Roos - Sören Len-
nartsson Skara BS/Falköping 
BS 343, 11) Kurt Karlsson - Jonny 
Påhlsson Skövde BA/Hjo BS 336, 
12) Jens Wallin - Ronny Jonsson 
Lidköpings BK 317, 13) Lars-
Göran Larsson - Sylve Larsson 
Udevalla BF, Lars-Ove Larsson 
- Per-Erik Thurén Tidaholms 
BK 315, 15) Kristian Rönn Jen-

sen - Åke Bergman Hjo BS 308, 
16) Jurgen Schildt - Anders Bir-
gander Partille BK/ PBK Vega 
297, 17) Anders Wersén - Johnny 
Oskarsson Levene BK 294, 18) 
Ulla Moberg - Elof  Karlsson Fal-
köpings BS 292, 19) Sven-Erik 
Andersson - Stig-Ove Hellqvist 
BK Redubbelt 259. 

Falköpingsbridgen. Partävling 
 den 2 januari där elva par 
deltog. 

Resultat: 1) Sten Gustavs-
son–Ässy Sandéhn 149,  
2) Kjell-Åke Lind–Anders 
Karlsson 131, 3) Elof  Karls-
son–Börje Eriksson 119,  
4) Rune Karlsson–Kjell Gei-
borg 111, 5) Tomas Gustavs-
son–Ingrid Eriksson 109, 6) 
Anders Birgander–Lena Gei-
borg 107, 7) Margareta Lager-
man–Karin Sandéhn 101, 8) 
Kjell Gustavsson–Åke Karls-
son 100, 9) Kenth Sandéhn–
Ulrik Christensen 97, 10) par 
1 82, 11) par 3 82.

BRIDGE

BRIDGE

Vid den här tiden förra året 
var det fullt ös i Falköpings 
slalombacke. I år har den  
inte ens öppnat än. Men nu  
hoppas Falköpings alpin på 
kallt väder till helgen. 

Annars ser det inte bra ut 
ekonomiskt.

– Det innebär samma sak som 
för alla andra skidanläggningar. 
Har man ingen snö kan man inte 
öppna och då får man inte in några 
pengar, säger Stig Dahlberg, Falkö-
ping Alpin.

– Men än är det ingen katastrof. 
Det är mycket kvar av säsongen.

Men redan nu är den viktigaste 
perioden över. Jul- och nyårshel-
gerna är den absolut bästa perio-
den för skidbackarna i södra Sve-
rige. Förra året öppnade backen 
redan den 5 december. Sedan 
stängde man inte förrän fyra 
månader senare.

– Det var en rekordsäsong, då 
omsatte vi över två miljoner kro-
nor. Vi har varit bortskämda med 
kanonvintrar två år i rad.

Hittills har årets vinter mest 
inneburit regn, slask och någon 
köldknäpp. Än har det inte varit 
tillräckligt kallt för att snölägga 
backarna. Men kanske blir det 
ändring framåt helgen. Då väntas 
kallare väder.

– Jag tror att vi kanske kommer 
att kunna öppna barnbacken i hel-
gen. Och att slalombacken öppnar i 
mitten av nästa vecka, säger Stig.

Om det snöar eller ej har inte så 
stor betydelse för skidanläggning-
arna, nästan alla måste använda 
konstsnö ändå. Men det måste 
vara minst två grader kallt för att 
kunna tillverka konstsnö.

– Och då måste man ha en 
modern anläggning för att snabbt 
kunna snölägga. När kylan kom-
mer kör vi, oavsett vad klockan är 
på dygnet.

Ju längre säsongen lider innan 
snön kommer, desto svårare blir 

det att avgöra hur den egentligen 
blir.

– Intresset riskerar att avta mer 
ju längre säsongen går. Därför är 
det svårt att veta om det går att 
rädda ekonomin.

– Men skidintresset är stort i 
Sverige, framförallt för alpin skid-
åkning.

Däremot är skidintresset min-
dre när marken fortfarande är 
grön.

– Det finns alltid ett uppdämt 
behov, ju färre skidanläggningar 
som har öppnat desto bättre går 
det när man väl öppnar. Vi försö-
ker alltid att vara bland de första.

Och chansen finns att man blir 
det i år också. Hittills har inte en 
enda backe i Skaraborg öppnat.

KARIN BÄCKLUND

Väntar på kyla och snö
Annars går det utför för Falköpings alpins ekonomi

Så här såg det ut i Mössebergsbacken förra året, då öppnade man redan i början av december. 

 FOTO: AXEL NORÉN/ARKIV

Stig Dahlberg, Falköpings alpin, hoppas på kyla för att kunna tillverka 
konstsnö. Och gärna lite natursnö för att hålla skidintresset vid liv.

Örnarna har landat vid Hornborgasjön.

Veckoslutet som kommer blir den första

örnhelgen av totalt fem vid Trandansen.

När det inte kryllar av tranor vid Hornborgasjön

utgör platsen tillhåll för andra fåglar. Framför allt

är det havsörnar som besökare kan hoppas att få

syn på genom kikaren.

- Före jul observerades sju havsörnar vid samma

tillfälle. Och ser man sju stycken samtidigt så

finns det säkert fler, säger Sofie Lindblom,

naturumsföreståndare.

Det är maten som lockar örnarna till Trandansen.

Utfodringen med giftfritt kött startade som en

räddningsauktion då örnpopulationen minskade

till följd av att de fick i sig gifter genom födan.

Under 60- och 70-talen började jordbruket att

använda mer gifter vilket i hög grad påverkade

topp-predatorerna.

- Nu har örnpopulationen återhämtat sig något

fantastiskt. Jag tror att det ska finnas runt 2 500

havsörnar i Sverige.

Då och då dyker även kungsörnar upp vid

Trandansen.

Fågelvärdar från Falbygdens fågelklubb och ÖRN -

72 kommer att finnas på plats för att hjälpa till

att identifiera de stora fåglar na.

BRIDGE Resultat från mellandagsbarometer i

bridge i Falköping den 28 december, där 19 par

deltog. Tävlingen ingår i Västergötlands

bridgerally.

1) Tomas Johansson - Mark Strandell Vårgårda

BS 402, 2) Per-Olof Törnqvist - Roland Storck

Skövde BA/Hjo BS 394, 3) Kenth Sandéhn - Sten

Gustavsson Falkö- ping BS 377, 4) Ann-Sofie

Axelsson - Leif Axelsson Skövde BA 374, 5) Rolf

Bäck - Ricky Johansson Borås BA 372, 6) Lena

Johansson - Leif Johansson Vårgårda BS 350, 7)

Gulli Ragnarsson - Karin Sandéhn Falköping BS

347, 8) Kjell Karlsson - Rolf Andersson Skövde

BA 346, 9) Christer Swenson - Victor Swenson Skövde

BA 344, 10) Bo Roos - Sören Lennartsson Skara

BS/Falköping BS 343, 11) Kurt Karlsson - Jonny

Påhlsson Skövde BA/Hjo BS 336, 12) Jens Wallin -

Ronny Jonsson Lidköpings BK 317, 13) Lars-Göran

Larsson - Sylve Larsson Udevalla BF, Lars-Ove Larsson -

Per-Erik Thurén Tidaholms BK 315, 15) Kristian Rönn

Jen- sen - Åke Bergman Hjo BS 308, 16) Jurgen Schildt -

Anders Birgander Partille BK/PBK Vega 297, 17) Anders

Wersén - Johnny Oskarsson Levene BK 294, 18) Ulla

Moberg - Elof Karlsson Falköpings BS 292, 19) Sven-Erik

Andersson - Stig-Ove Hellqvist BK Redubbelt 259.

Bildtext: Under fem helger anordnas örnhelgerna vid

Trandansen.
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Vägen till ljuset
Musik på Trettondagen 6/1

Björsäters kyrka kl 16.00
Riksspelman Lars-Olof Ejstes fiol, Stefan Gustafsson

sång, Christina Gustafsson ackompanjemang.
Kollekt till Svenska kyrkans julinsamling.

Välkommen!

Mariestads folk-
mängd har ökats 
detta år med över 
450 personer
För första gången i Mariestads 
historia har folkmängden över-
skridit 12.000-strecket. Staden 
har den 29 dec. enligt dagens 
högst preliminära siffror 12.319 
invånare, varav i Mariestads 
församling 9.914 och i Leks-
bergs församling 2.405. Det betyder en ökning med 412 
personer i den gamla stadsförsamlingen och med 46 
i Leksberg. Ökningen i Leksberg blev alltså relativt 
ringa denna gång.

I fjol ökade Mariestad med över 650 personer, och den 
sammanlagda ökningen de två senaste åren är alltså 
över 1.000 personer, den snabbaste stegring av inne-
vånarantalet, som någonsin förekommit här under så 
kort tid som två år. Det bör understrykas, att åtskilliga 
flyttningsbetyg är i cirkulation och att den slutliga 
befolkningsökningen i Mariestads stad under året blir 
något större än dagens siffra anger.

Här följer några siffror rörande Mariestads försam-
lings folkmängd. Siffrorna är som nämnts preliminära. 
Födda 109. Döda 84. Inflyttade 1.009. Utflyttade 622. För-
samlingen hade den 29 dec. 4.767 män och 5.147 kvinnor. 
Leksberg har inte haft någon nämnvärd folkökning. 
46 barn har fötts i Leksberg under året, och 16 perso-
ner har avlidit. 301 har flyttat in och 285 har flyttat ut 
(varav många till kvarteret Trekanten i Mariestad). 
Att Leksberg inte ökade mer än vad som nu blev fallet 
beror helt och hållet på att man befinner sig i en typisk 
skarv mellan två byggnadsetapper.

Mariestad har fått landets                                             
modernaste besiktningshall
Statens bilinspektion i Mariestad har utbyggts under 
1961 på ett sätt, som allmänheten har mycket stor nytta 
av. I våras fick inspektionen nya lokaler i ”Väg- och 
Vatten-huset” vid Hamngatan, i somras fick Mariestad 
och länet ytterligare en bilinspektör och vid årsskiftet 
var den nya besiktningshallen mitt emot Fjellmans 
mek. verkstad färdig och i bruk.

– Vi är självfallet mycket glada åt denna nya hall, 
säger bilinspektör Molander i Mariestad vid samtal 
med T. f. Sk. L.  Lokalerna underlättar och förbättrar 
besiktningarna, och allt är samlat under ett tak, vilket 
innebär rationellt arbete med tidsvinster, som är 
ganska betydande såväl för bilägarna som för den som 
utför besiktningarna.

Inspektionshallen är belägen inom Bröderna Pers-
sons Byggnadsfirma garagebyggnad snett emot Fjell-
mans vid Hantverkaregatan. Hallen har en förnämlig 
inredning och utrustning. Stora lastbilar, personbilar, 
mc och mopeder etc. testas.

Bra skidsnö i länet Kinnekulle lockar
Det är utmärkt skidföre i länet just nu – om inte det 
varslade mildvädret definitivt sätter stopp för skid-
åkningen. Kinnekulle lockar mest, och i veckan har 
man haft mycket folk där på skidor. Även Billingen har 
haft fint skidföre och många besökare. Lilla Lugnås-
berget med omgivande skogar är också ett populärt 
och trevligt tillhåll för vintersportare, speciellt för 
många mariestadsbor, då det vackra berget ligger inom 
bekvämt räckhåll.

Snödjupet varierar på västgötabergen men är mång-
enstädes 10–20 cm. På slättbygderna är det betydligt 
mindre snö.

Barnets lyckopeng 50 år
Det nya årets första barnafödsel är ju alltid en stor 
händelse på BB. Vid det här årsskiftet fick förstfödslo-
mammorna sin prestation än mer förgylld, eller rättare 
sagt försilvrad. Baby nummer ett på Sveriges 230 
barnbördsavdelningar fick som present Barnets Lycko-
peng i silver. Det är De blindas förening som är givare 
och välgångsönskare och anledningen är att Barnets 
Lyckopeng fyller 50 år.

FRÅN VÅRA SPALTER

1962

Onsdagen den 4 januari 2012

Rut
År 1900 var Rut på tolfte plats på listan över de 
populäraste namnen bland de nyfödda. I våra 
dagar ökar åter namnets popularitet, men 
det är fortfarande ovanligt bland de minsta 
flickorna.

Rut har använts som dopnamn i Sverige 
sedan 1600-talet men var länge mycket ovan-
ligt. Orsaken till populariteten kring förra 
sekelskiftet anses vara att Ruth då blivit ett 
vanligt namn i USA, vilket smittade av sig till 
Sverige genom kontakten med emigranterna. 
Populariteten bidrog också till att Rut fick 
plats i kalendern 1901 då namnet ersatte Titus, 
namnet på rövaren som blev korsfäst tillsam-
mans med Jesus.

Rut är ett bibliskt namn som kan betyda 
vänskap men det finns också teorier om den 
fagra och herdinna.

DAGBOKEN

4 januarí 1960
omkom den franske författaren Al-
bert Camus på huvudvägen mellan 
Paris och Pont-sur Yonne. 

Platsen markeras av kilometer-
stenen 88,4 och 12 personer hade 
tidi gare kört ihjäl sig där.

 Detta förklaras av att en grupp 
zigenare fyra år tidigare hade blivit 
bortkörda från en slottsruin i närhe-
ten och uttalat en förbannelse mot 
alla som hade med saken att göra. 

Camus fick 1957 som den dittills 
yngste Nobelpriset i litteratur.

BULLS

DET HÄNDE

NAMNSDAGSKRYSS

HORNBORGASJÖN

Länsstyrelsen inbjuder 
till örnhelger vid Tran-
dansen, Hornborgasjön. 
Utfordringen av örnar är i 
full gång och kunniga fågel-
värdar med tubkikare finns 
på plats fem helger i rad, 
från gryning till skymning.

Minst sju havsörnar har 
redan setts i området så 
chansen att få se örn är stor, 
uppger länsstyrelsen i ett 
pressmeddelande. Med lite 
tur kan även den mer ovan-
liga kungsörnen skådas.

 Utfodringen, med gift-

fritt kött under vintertid, 
har pågått i många år och 
startades för att rädda den 
minskande örnpopulatio-
nen.

Fågelvärdar från Falbyg-
dens fågelklubb och ÖRN 
-72 finns på plats och hjälper 
till att identifiera de största 
rovfåglarna.

Örnhelger vid Hornborgasjön

Redan har sju havsörnar 
synts till vid Hornborga-

sjöns trandans. Chans finns 
även att se kungsörn. 

GÖTEBORG 

Det tål att upprepas: 
Apor är smartare än vi 
tror. De kan bedöma 
sannolikhet och ta 
kalkylerade risker, visar 
forskare som utsatt ett 
antal apor för ett avan-
cerat banantrick.

Apor tänker först och hand-
lar sedan.

Detta visar forskning 
från Max Planck-sällskapet 
där forskare har studerat 
människoapors förmåga att 
göra genomtänkta val och 
som nättidningen      Pub-
lic Library of  Science One 
refererar.

Det rör sig om gorillor, 
orangutanger, schimpanser 

och dvärgschimpanser.
Forskarna ställde apor-

na inför valet mellan en 
liten bit banan som de all-
tid kunde hitta på samma 
ställe, och en större bit som 
låg gömd under en mugg 
bland flera muggar och där 
det gällde för apan att gissa 
på rätt mugg för att ro hem 
bananbiten.

Duktiga strateger
Att välja den större banan-
biten kunde alltså innebära 
att apan blev helt utan. I 
50 procent av fallen valde 
aporna att ta den risken.

Forskarna kunde sedan 
visa att ju större möjlighe-
ten var att lista ut var den 
stora bananbiten låg, desto 
mer benägen var apan att 

sikta på just den.
Ytterligare en faktor som 

styrde apornas chansta-
gande var storleken på ba-
nanbiten. 

När en riktigt stor ba-
nanbit fanns gömd satsade 
de i nära 100 procent av fal-
len på att hitta den, snarare 
än att ta den lilla men säkra 
biten.

Bilden av apan som stra-
teg bekräftas av en som job-
bar nära djuren:

– De är mycket duktiga på 
att bedöma om det är värt 
att göra något eller inte, sä-
ger Daniel Roth, zoolog vid 
Borås djurpark, till TT.

Komma undan
De kan också tänka ut hur 
de ska komma undan, till 

exempel att ta medicin. Att 
mosa ihop den med en ba-
nan funkar sällan.

– Då äter de helt enkelt 
inte, det gäller särskilt för 
orangutanger, säger Roth.

Studien från Max Planck-
sällskapet visade också på 
en skillnad mellan de olika 
arterna. 

Orangutangerna, till-
sammans med schimpan-
serna, tog ofta chansen att 
hitta den större bananbi-
ten än vad gorillorna och 
dvärgschimpanserna gjor-
de. 

Vad skillnaden beror på 
har forskarna dock inget 
svar på.

JENNIE DANIELSSON
TT

Banantrick visar apors list

EXAMEN
Linda Nordén, Marie-
stad, har vid Högskolan 
i Borås avlagt Specialist-
sjuksköterskeexamen 
med inriktning mot 
distriktssköterska.

GÖTENE. På söndag är det 
återigen dags för söndags-
danserna i Parken Götene. 
Titanix står för musiken. 
Orkestern kommer från 
Valdemarsvik och består 
av fem medlemmar. De 

fick sitt stora genombrott 
i samband med Dans-
bandskampen för något år 
sedan.

Söndagsdanserna kom-
mer fortsättningsvis att 
arrangeras cirka en gång 

per månad. För de som 
vill dansa innan söndagen 
finns det möjlighet att re-
dan på fredag, trettondeda-
gen, att komma till Parken. 
Då är det nypremiär för 
Roger Lindbloms orkester.

Titanix till Parken Götene

Cyberkatt                   
stoppad 
ÖREBRO. Humorbloggen 
Sixten the Cat, nätalias 

för kyrkoherden Lars B 
Stenströms och Marga-
retas katt, är inte rumsren 
på landstinget i Örebro. 
Porrfiltret identifierar 
sidan som olämplig.

Enligt en IT-chef  vid 
landstinget b lockerar 
filtret automatiskt sidor 
som kan utgöra en risk, 
och blockeringen går att ta 
bort./TT

HORNBORGASJÖN Länsstyrelsen inbjuder till

örnhelger vid Trandansen, Hornborgasjön.

Utfordringen av örnar är i full gång och kunniga

fågelvärdar med tubkikare finns på plats fem

helger i rad, från gryning till skymning.

Minst sju havsörnar har redan setts i området så

chansen att få se örn är stor, uppger

länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Med lite tur

kan även den mer ovanliga kungsörnen skådas.

Utfodringen, med giftfritt kött under vintertid, har

pågått i många år och startades för att rädda den

minskande örnpopulationen.

Fågelvärdar från Falbygdens fågelklubb och ÖRN -

72 finns på plats och hjälper till att identifiera de

största rovfåglar na.

Bildtext: Redan har sju havsörnar synts till vid

Hornborgasjöns trandans. Chans finns även att

se kungsörn.
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Besökarna vallfärdar till 
Trandansen, trots att tran-
säsongen fortfarande inte har 
börjat. I stället är det örnar 
som besökarna hoppas kunna 
få in i kikarsiktet. 

Söndagsförmiddagen bjuder på 
klar sikt över Hornborgasjön. 
Utmed staketet som omger sjön 
står påpälsade fågelskådare med 
kikarna tryckta mot ögonen. 
Andra har valt bort trängseln och 
sökt sig till mindre befolkade plat-
ser runt sjön. 

Långväga gäster

– Förra veckan var det 1 600 perso-
ner här, och jag skulle tro att det 
är ungefär lika många den här hel-
gen, berättar Sten Danielsson från 
Falbygdens fågelklubb. 

 Besökarna verkar vara beredda 
att resa en bit för att vara med 
under någon av örnhelgerna. 

 – Vi har folk från Helsingborg, 
Göteborg och Trollhättan här. Det 
är väldigt mycket långväga gäster, 
säger Sten Danielsson som tror att 
det är Hornborgasjöns goda rykte 
som fågelskådarplats som lockar. 

Skygga fåglar

Det finns örnar vid Hornborgasjön 
året om, men inte i så stora antal 
som just nu. Det som lockar dem är 
maten, så kallat giftfritt kött, som 
lagts ut på en av öarna.

Flera kikare är riktade mot 
samma träd, någon kilometer 
ifrån Trandansen. På en av gre-
narna sitter en havsörn. Stilla och 
avvaktande. 

Extremt skygga

Örnar är extremt skygga. Sten 
Danielsson berättar att de provat 
att ha utfodringen lite närmare 
Trandansen. Örnarna tyckte att 
det var lite för nära, och flög inte 
dit. Den befintliga matplatsen är 
inte perfekt, menar Danielsson, 
men distansen är ett måste, och 
köttet kan inte läggas ut i sjön. 

 Köttet får man lägga ut på kväl-
len när det är mörkt, annars dröjer 
det för länge innan örnarna kom-
mer dit. 

Produktivt par

Utfodringen inleddes på 70-talet. 
Det svenska örnbeståndet hade 
ganska nyss återhämtat sig efter 
1800-talets omfattande jakt när ett 
nytt hot presenterade sig. Denna 
gång var det miljögifter som DDT 
och PCB som störde örnarnas fort-
plantning. Lösningen blev utfod-
ring med giftfritt kött. I dag ligger 
beståndet av havsörn på cirka 2 500 
individer. 

 Åtminstone ett havsörnspar 
häckar vid Hornborgasjön. Det 
räknas som Sveriges mest produk-
tiva par, enligt Sten Danielsson. 

 De har fått tre ungar. Det nor-
mala är en till två. Här i sjön har de 
ju hur mycket mat som helst. 

 Även kungsörn har skådats vid 
Hornborgasjön. 

AXEL NORÉN

Med siktet inställt på örnar

Lena-Maj och Göran Törnqvist från Skövde hade sikte på en havsörn under söndagen.  FOTO: AXEL NORÉN  

Sten Danielsson guidar Susanne 
Wieland i riktning mot det träd där 

en av havsörnarna slagit sig ned.   

Det var inte bara julen som dansa-
des ut när Barnens vänners årliga 
juldans ägde rum i Björktunas 
samlingslokal under söndagen. 
Mycket talar också för att juldan-
sen blir det sista Barnens vänner  
i Stenstorp arrangerar. 

Det är inte för att vi har ledsnat. 
Tvärtom har det varit jätteroligt. Vi 
är helt enkelt för gamla, berättar Ulla-
Britt Andersson som håller i ordföran-
deklubban. 

 Föreningen bildades 1934. Då var 
över 60 personer engagerade. Nu 
är antalet aktiva medlemmar åtta.  
Medelåldern är 80 år. 

– Vi behöver ha in yngre medlem-
mar, men det är inte lätt, säger hon. 

Det är inte definitivt slut med för-
eningen. Den får statusen vilande tills 
vidare. Om situationen skulle föränd-
ras är det alltså möjligt att det blir fler 
juldanser i Barnens vänners regi. 

– Vi får se hur det blir, konstaterar 
Ulla-Britt Andersson. 

 Traditionen, som upprätthållits i 
nästan 60 år, lade julen till handling-
arna genom att dansa till många klas-
siska melodier. 

Efteråt fick barnen varsin påse med 
godsaker av tomten. 

AXEL NORÉN

Julen dansades ut hos Barnens vänner

En man greps av polis i 
Falköping tidigt på sön-
dagsmorgonen. Han är 
misstänkt för att ha miss-

handlat sin sambo. Man-
nen är född 1989 och sitter 
anhållen. 

Misstänkt för misshandel

En ladugård brann utanför 
Broddetorp sent i fredags 
kväll. Branden var fullt 
utvecklad när räddnings-
tjänsten kom dit. I ladu-
gården fanns maskiner 
och ensilage, inga djur. 
Enligt uppgift i flera 
medier blåste det hårt vid 
tillfället, men turligt nog 
åt rätt håll så branden 
spred sig inte till andra 
byggnader. Enligt polisen 
skadades inga människor 

i samband med branden. 
Eftersläckningsarbetet 
fortsatte i lördags.

– Vi får se om vi kan 
utröna om det begåtts 
något brott eller inte 
sedan, säger Åke Pihl-
blad, inre befäl vid Sköv-
depolisen.

En teknisk undersök-
ning kan göras tidigast 
i dag, enligt uppgift från 
inre befäl vid Skövdepoli-
sen i går. 

Ladugård  
total förstördes  
i Broddetorp

Juldansen i Björktunas samlingslokal kan ha varit den sista i Barnens vänners regi. 
 FOTO: AXEL NORÉN

Besökarna vallfärdar till Trandansen, trots att

transäsongen fortfarande inte har börjat. I stället

är det örnar som besökarna hoppas kunna få in i

kikarsiktet.

Söndagsförmiddagen bjuder på klar sikt över

Hornborgasjön. Utmed staketet som omger sjön

står påpälsade fågelskådare med kikarna tryckta

mot ögonen. Andra har valt bort trängseln och

sökt sig till mindre befolkade platser runt sjön.

Långväga gäster

- Förra veckan var det 1 600 personer här, och

jag skulle tro att det är ungefär lika många den

här helgen, berättar Sten Danielsson från

Falbygdens fågelklubb.

Besökarna verkar vara beredda att resa en bit för

att vara med under någon av örnhelgerna.

- Vi har folk från Helsingborg, Göteborg och

Trollhättan här. Det är väldigt mycket långväga

gäster, säger Sten Danielsson som tror att det är

Hornborgasjöns goda rykte som fågelskådarplats

som lockar.

Skygga fåglar

Det finns örnar vid Hornborgasjön året om, men

inte i så stora antal som just nu. Det som lockar

dem är maten, så kallat giftfritt kött, som lagts ut

på en av öarna.

Flera kikare är riktade mot samma träd, någon

kilometer ifrån Trandansen. På en av grenarna

sitter en havsörn. Stilla och avvaktande.

Extremt skygga

Örnar är extremt skygga. Sten Danielsson

berättar att de provat att ha utfodringen lite

närmare Trandansen. Örnarna tyckte att det var

lite för nära, och flög inte dit. Den befintliga

matplatsen är inte perfekt, menar Danielsson,

men distansen är ett måste, och köttet kan inte

läggas ut i sjön.

Köttet får man lägga ut på kvällen när det är mörkt,

annars dröjer det för länge innan örnarna kommer dit.

Produktivt par

Utfodringen inleddes på 70-talet. Det svenska

örnbeståndet hade ganska nyss återhämtat sig efter

1800-talets omfattande jakt när ett nytt hot

presenterade sig. Denna gång var det miljögifter som

DDT och PCB som störde örnarnas fortplantning.

Lösningen blev utfodring med giftfritt kött. I dag ligger

beståndet av havsörn på cirka 2 500 individer.

Åtminstone ett havsörnspar häckar vid Hornborgasjön.

Det räknas som Sveriges mest produktiva par, enligt

Sten Danielsson.

De har fått tre ungar. Det normala är en till två. Här i

sjön har de ju hur mycket mat som helst.

Även kungsörn har skådats vid Hornborgasjön.

Bildtext: Lena-Maj och Göran Törnqvist från Skövde hade
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sikte på en havsörn under söndagen.|Sten

Danielsson guidar Susanne Wieland i riktning

mot det träd där en av havsörnarna slagit sig

ned.

© Skaraborgs Allehanda

Visa liknande träffar

Med siktet inställt på örnar
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Nyhetsklipp - Örnhelger vid

Hornborgasjön
Uttag 2012-01-27 Källa: Retriever

Sida 15 av 20



Vid Hornborgasjön har de örnkoll
ttela. Publicerat i print 2012-01-16. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.
BENGT NILSSON. Sida: 10-11.

NYHETER TTELA
måndag 16 januari 201210 Nyhetschefer  magnus Nordberg

                 Wiveca Ström (tf)
Telefon  Trollhättan       0520 - 42 26 24   
                           Vänersborg     0521 - 57 59 16                  

Nyhetschefer  magnus Nordberg
                 Wiveca Ström (tf)

HORNBORGASJÖN
Dagens klo blev en halv gris från 
Skövde. Och örnen Valdemar, som 
häckat i området runt Hornborgasjön 
tio år i rad, kan smörja kråset med 
slaktavfall tre gånger i veckan.

n Havsörnarna i Sverige är inte längre en 
hotad art. Närmare tusen häckande par gis-
sar experterna på. Medlemmarna i Falbyg-
dens Fågelklubb, drygt 300 fjäderentusias-
ter, arrangerar örnhelger för ungefärligen 
femtonde gången, och kan glädjas åt att 
antalet havsörnar verkar stiga för varje år. 

Under sammanlagt sju helger under janu-
ari och februari kan intresserade få se havs-
örn, och möjligen också kungsörn, vid Horn-
borgasjön. 

Men då måste man ha tur. Inte ens fågel-
skådare med de största fågelkikarna lyckas 
alltid få en glimt av den imponerande rovfå-
geln. Men runt tusen besökare per örndag, 
huvudsakligen från Västsverige, lär komma 
till Hornborgasjön för att försöka.

Griskött på menyn
Havsörnen är Nordeuropas största rovfågel 
med ett avstånd mellan vingspetsarna på 
runt 2,5 meter.

– Vi utfordrar örnarna tre gånger i veckan, 
nattetid. Det blir mest kasserat griskött från 
slakterier i Skövde, säger Rolf Andersson 
från arrangerande klubben. 

När det är riktigt kallt får fåglarna svårt att 
skaffa tillräckligt med mat och stödutford-
ringen vid sjön hjälper dem att överleva vin-
tern. 

– Förra vintern hade vi så många som 25 
örnar här. Men då var det så kallt att sva-
narna frös fast i isen och blev lätta byten för 
rovfåglarna, berättar Rolf.

När det vankas död gris och ett och annat 
trafikdödat djur flockas det mellan sex och 
åtta havsörnar vid strandkanten.

Ny fru 
Men det finns bara ett häckande örnpar vid 
Hornborgasjön. Och paret vägrar släppa in 
fler i sitt revir. Havsörnen är en stentuff 
revirhävdare och skulle ett annat par för-
söka etablera sig blir det bråk på allvar.

Örnen Valdemar, hanen i det häckande 
paret, har fått sitt namn för att han en gång i 
tiden blev ringmärkt i Valdemarsvik. Han lär 
vara pappa till åtminstone 21 ungar. Normalt 
för örnar är en eller två ungar per kull. Men 
Valdemar och hans fru har flera gånger fått 
uppfostra tre telningar. Anledningen är för-
stås att det finns gott om mat i området runt 
Hornborgasjön.

Vad nuvarande hustrun heter är lite 
oklart. Valdemar har nämligen bytt fru, 
åtminstone en gång under de senaste åren. DUKAT MIDDAGSBORD.   Stödutfordringen vid Hornborgasjön lockar inte bara till sig havsörn. Korpar och en och annan räv brukar vilja ha sin 

Runt tusen besökare per dag kommer när det är dags för örn-helg. Om drygt två månader kommer 
antalet att mångdubblas. Varje år kommer ungefär 150 000 nyfikna till tranornas egen Let´s 
dance.

Rolf Andersson från arrangerande Falbygdens Fågel-
klubb är en av dem som hjälper besökare tillrätta. 

TEXT 
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Vid Hornborgasjön har de ö
HORNBORGASJÖN Dagens klo blev en halv gris

från Skövde Och örnen Valdemar, som häckat i

området runt Hornborgasjön tio år i rad, kan

smörja kråset med slaktavfall tre gånger i veckan

Havsörnarna i Sverige är inte längre en hotad art

Närmare tusen häckande par gissar experterna

på Medlemmarna i Falbygdens Fågelklubb, drygt

300 fjäderentusiaster, arrangerar örnhelger för

ungefärligen femtonde gången, och kan glädjas

åt att antalet havsörnar verkar stiga för varje år

Under sammanlagt sju helger under januari och

februari kan intresserade få se havsörn, och

möjligen också kungsörn, vid Hornborgasjön

Men då måste man ha tur Inte ens fågelskådare

med de största fågelkikarna lyckas alltid få en

glimt av den imponerande rovfågeln

Men runt tusen besökare per örndag,

huvudsakligen från Västsverige, lär komma till

Hornborgasjön för att försöka

Griskött på menyn Havsörnen är Nordeuropas

största rovfågel med ett avstånd mellan

vingspetsarna på runt 2,5 meter

- Vi utfordrar örnarna tre gånger i veckan, nattetid

Det blir mest kasserat griskött från slakterier i

Skövde, säger Rolf Andersson från arrangerande

klubben

När det är riktigt kallt får fåglarna svårt att skaffa

tillräckligt med mat och stödutfordringen vid sjön

hjälper dem att överleva vintern

- Förra vintern hade vi så många som 25 örnar

här Men då var det så kallt att svanarna frös fast

i isen och blev lätta byten för rovfåglarna,

berättar Rolf

När det vankas död gris och ett och annat

trafikdödat djur flockas det mellan sex och åtta

havsörnar vid strandkanten

Ny fru Men det finns bara ett häckande örnpar vid

Hornborgasjön Och paret vägrar släppa in fler i

sitt revir Havsörnen är en stentuff revirhävdare och

skulle ett annat par försöka etablera sig blir det bråk på

allvar

Örnen Valdemar, hanen i det häckande paret, har fått

sitt namn för att han en gång i tiden blev ringmärkt i

Valdemarsvik Han lär vara pappa till åtminstone 21

ungar Normalt för örnar är en eller två ungar per kull

Men Valdemar och hans fru har flera gånger fått

uppfostra tre telningar Anledningen är förstås att det

finns gott om mat i området runt Hornborgasjön

Vad nuvarande hustrun heter är lite oklart Valdemar har

nämligen bytt fru, åtminstone en gång under de senaste

åren

Bildtext: DUKAT MIDDAGSBORD Stödutfordringen vid

Hornborgasjön lockar inte bara till sig havsörn Korpar

och en och annan räv brukar vilja ha sin del av

godsakerna från Skövde|Anläggningen vid Hornborgasjön

är det enda stället i Sverige där det går att skåda fågel

utan att frysa om fötterna|Rolf Andersson från

arrangerande Falbygdens Fågelklubb är en av dem som
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hjälper besökare tillrätta|Runt tusen besökare per

dag kommer när det är dags för örn-helg Om drygt

två månader kommer antalet att mångdubblas

Varje år kommer ungefär 150 000 nyfikna till

tranornas egen Let´s dance
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Nu kan du få örnkoll på Hornborgasjön
GT. Publicerat på webb 2012-01-09 09:06. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.

HORNBORGA. Hur är det, läsarn? Har du örnkoll?

I så fall ser du kanske vad det är för sorts fågel

som svävar över träden långt där borta. Uppgiften

är marig, det ska medges. Men intresset för att

lösa den är stort.

I går sökte sig mer än tusen nyfikna till den så

kallade Trandansen, den punkt väster om

Hornborgasjön som under några veckor varje vår

är samlingsplats för trandansintresserade

observatörer från snudd på hela Sverige. Så här

års är det inte tranor som lockar. Och någon

dans är inte aktuell. Nej, nu handlar det om koll

på örnar. Fem helger i rad håller Trandansen

öppet från gryning till skymning. Där inne finns

kikare utplacerade. Att titta i en är gratis. Vad det

spanas på? Jo, det är här örnarna kommer in i

bilden. Om de nu gör det. I går var de

svårfångade värre och det krävdes rejäla

kikarsikten för att fånga något mer än skymtar av

de skygga majestäterna där uppe i det blå.

Fler chanser

Per Warvlin, 50, och Ann-Louise Eliasson, 49, har

kommit från Lerdala för att spana. Och är nöjda. -

Vi har sett en havsörn. Lika nöjda och glada är

inte medlemmarna av familjen Södergren med

hemvist i Hällekis.

SYNTEST. Vad är det som flyger där borta? Ja, du

som har örnkoll blir inte svaret skyldig. Men

närmare än så här kom GT:s utsända inte

luftrummets mäktiga majestäter. Foto: Lennart

Rehnman

Mamma Pia, pappa Magnus och deras tre barn

har just fått korn på något de tror är svanar. Inte

precis det högvilt de har hoppats på. Men

klockan är bara två på eftermiddagen och det finns

fortfarande hopp om att få skåda någon av de sju

havsörnar som under söndagen lät sig observeras över

Hornborgasjön i Västergötland. Alla som gick bet i

spanandet i går är välkomna åter någon av de

kommande söndagarna i januari. En sista chans ges

första helgen i februari.

Av Sten Juteus

Hitta nära dig:

SPAN PÅ SVAN. Pia och Magnus Södergren med

Caroline, 8, Carl, 5, och Emmy, 12, hade hoppats få syn

på en örn. I väntan på den fick några svanar duga. Foto:

Lennart Rehnman

Rapport från Transdansen 7-8 januari 08.30 Två

havsörnar på maten. 09.00 Fyra havsörnar på maten.

09.00 En fjällvråk, Vedbodsdungen. 09.05 Sex

havsörnar. 09.05 Stare, ca 100. 11.00 Sparvhök över

sjön. 11.00 Fjällvråk på kullen. 13.00 Grönfink, ca 150.

14.15 Två havsörnar i träd i sjön. 14.15 En havsörn.

14.15 En fjällvråk Vedboden. 08.20 Två havsörnar i

riset. 08.25 Fyra havsörnar vid maten. 08.55 En

fjällvråk. 09.20 Fem havsörnar vid maten och i träd.

09.32 Sju havsörnar vid maten och i träd. 12.30

Störning. Två personer gick i observationsområdet.

14.00 Tre sångsvanar. 14.00 Fjällvråk i träd norrut.

14.45 Havsörn i talltopp nordöst om åtel. 15.00

Havsörn på torr gren vänster.

© GT

Se webartikeln på http://ret.nu/rDh3ArGv

Nyhetsklipp - Örnhelger vid

Hornborgasjön
Uttag 2012-01-27 Källa: Retriever

Sida 18 av 20



HAR DU ÖRNKOLL?
GT. Publicerat i print 2012-01-09. Profil: Övrigt, Hornborgasjön.
Sten Jutéus. Sida: 11.

11MÅNDAG 9 JANUARI 2012 e

Uppgiften är marig, det ska 
medges. Men intresset för 
att lösa den är stort.

I går sökte sig mer än 
tusen nyfikna till den så 
kallade Trandansen, den 
punkt väster om Hornborga-
sjön som under några 
veckor varje vår är sam-

lingsplats för 
trandansin-

tresserade observatörer från 
snudd på hela Sverige.

Så här års är det inte tra-
nor som lockar. Och någon 
dans är inte aktuell.

Nej, nu handlar det om 
koll på örnar.

Fem helger i rad håller 
Trandansen öppet från gry-
ning till skymning.

Där inne finns kikare 
utplacerade. Att titta i en är 
gratis.

Vad det spanas på?
Jo, det är här örnarna 
kommer in i bilden. Om 

de nu gör det.
I går var de svårfång-

ade värre och det krävdes 
rejäla kikarsikten för att 
fånga något mer än skymtar 
av de skygga majestäterna 
där uppe i det blå.

Fler chanser
Per Warvlin, 50, och Ann-

Louise Eliasson, 49, har 
kommit från Lerdala för att 
spana. Och är nöjda.

– Vi har sett en havsörn.
Lika nöjda och glada är 

inte medlemmarna av famil-
jen Södergren med hemvist i 
Hällekis.

Mamma Pia, pappa Mag-
nus och deras tre barn har 
just fått korn på något de 
tror är svanar.

Inte precis det högvilt de 
har hoppats på.

Men klockan är bara två 

på eftermidda-
gen och det finns 
fortfarande hopp 
om att få skåda 
någon av de sju havs-
örnar som under sön-
dagen lät sig observe-
ras över Hornborga-
sjön i Västergötland.

Alla som gick bet i 
spanandet i går är väl-
komna åter någon av 
de kommande sönda-
garna i januari. En 
sista chans ges för-
sta helgen i febru-
ari.

Sten Jutéus
sten.juteus@gt.se

EXPERT. Fågelexperten Åke Abrahamsson fanns på plats för att bistå den 
fågelintresserade allmänheten med tips och råd. Foto: LENNART REHNMAN

SPAN P˚ SVAN. Pia och Magnus Södergren med Caroline, 8, Carl, 5 och Emmy, 12, hade 
hoppats få syn på en örn. I väntan på den fick några svanar duga. Foto: LENNART REHNMAN 

SYNTEST. Vad är det som flyger där borta? Ja, du som har örnkoll blir inte svaret skyldig. Men närmare än så här kom GT:s 
utsända inte luftrummets mäktiga majestäter. Foto: LENNART REHNMAN

HAR DU ØRNKOLL?
RAPPORT FRÅN TRANSDANSEN 7–8 JANUARI 

LØRDAG
08.30 Två havsörnar på maten.
09.00 Fyra havsörnar på maten.
09.00 En fjällvråk, Vedbodsdungen.
09.05 Sex havsörnar.
09.05 Stare, ca 100.
11.00 Sparvhök över sjön.
11.00 Fjällvråk på kullen.
13.00 Grönfink, ca 150.
14.15 Två havsörnar i träd i sjön.
14.15 En havsörn.
14.15 En fjällvråk Vedboden.

SØNDAG
08.20 Två havsörnar i riset.
08.25 Fyra havsörnar vid maten.
08.55 En fjällvråk.
09.20 Fem havsörnar vid maten och i träd.
09.32  Sju havsörnar vid maten och 

i träd.
12.30  Störning. Två personer gick i 

observationsområdet.
14.00 Tre sångsvanar.
14.00 Fjällvråk i träd norrut.
14.45 Havsörn i talltopp nordöst om åtel.
15.00 Havsörn på torr gren vänster.

HAR DU ØRNKOLL?
Marigt att spana in högvilt på Trandansen

BILDEN ÆR
ETT MONTAGE   Per Warvlin och 

Ann-Louise Eliasson.

I går sökte sig mer än 
tusen nyfikna till den så 
kallade Trandansen, den 
punkt väster om Hornborga-
sjön som under några 
veckor varje vår är sam-

lingsplats för 

nor som lockar. Och någon 
dans är inte aktuell.

Nej, nu handlar det om 
koll på örnar.

Fem helger i rad håller 
Trandansen öppet från gry-
ning till skymning.

Där inne finns kikare 
utplacerade. Att titta i en är 

Vad det spanas på?
Jo, det är här örnarna 
kommer in i bilden. Om 

de nu gör det.
I går var de svårfång-
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HORNBORGA. Hur är det, läsarn?
Har du örnkoll?
I så fall ser du kanske vad det är för sorts fågel 

som svävar över träden långt där borta.
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Planet var ett British Air-
ways-plan.

Passagerarna ombord på flygpla-
net från British Airways hörde 
strax efter att de lyft från Heath-
row i London hur piloten plötsligt 

ropade på kabinpersonalen, som 
skulle komma till cockpit.  

En av passagerarna har skrivit 
på ett nätforum om skräckresan, 

uppger tidningen Daily Mail. 
”Omkring 20 minuter efter att vi 

lyft kom ett väldigt plötsligt och 
panikartat meddelande i högta-
larna från piloten”, skriver passa-
geraren.

Inne i cockpit hade både piloten 
och hans styrman plötsligt blivit 

yra – och var på väg att svimma. 
Samtidigt som passagerarna infor-
merades om att det fanns ett tek-
niskt fel, vände planet tillbaka för 
att nödlanda i London, där sjukvår-
dare snabbt tog sig ombord.

Tomas Kvarnkullen
tomas.kvarnkullen@expressen.se

LONDON. Flygningen mellan London och Glasgow förvandlades 
till en skräckresa.  Piloten och styrman ropade plötsligt på hjälp 
när båda var på väg att svimma.

PILOTENS PANIK: NÆRA ATT SVIMMA

HORNBORGA. Hur är det, läsarn? Har du örnkoll?

I så fall ser du kanske vad det är för sorts fågel

som svävar över träden långt där borta. Marigt att

spana in högvilt på Trandansen

Uppgiften är marig, det ska medges. Men

intresset för att lösa den är stort.

I går sökte sig mer än tusen nyfikna till den så

kallade Trandansen, den punkt väster om

Hornborgasjön som under några veckor varje vår

är samlingsplats för trandansintresserade

observatörer från snudd på hela Sverige.

Så här års är det inte tranor som lockar. Och

någon dans är inte aktuell.

Nej, nu handlar det om koll på örnar.

Fem helger i rad håller Trandansen öppet från

gryning till skymning.

Där inne finns kikare utplacerade. Att titta i en är

gratis.

Vad det spanas på?

Jo, det är här örnarna kommer in i bilden. Om de

nu gör det.

I går var de svårfångade värre och det krävdes

rejäla kikarsikten för att fånga något mer än

skymtar av de skygga majestäterna där uppe i

det blå.

Fler chanser

Per Warvlin, 50, och Ann-Louise Eliasson, 49, har

kommit från Lerdala för att spana. Och är nöjda.

- Vi har sett en havsörn.

Lika nöjda och glada är inte medlemmarna av

familjen Södergren med hemvist i Hällekis.

Mamma Pia, pappa Magnus och deras tre barn

har just fått korn på något de tror är svanar.

Inte precis det högvilt de har hoppats på.

Men klockan är bara två på eftermiddagen och

det finns fortfarande hopp om att få skåda någon

av de sju havsörnar som under söndagen lät sig

observeras över Hornborgasjön i Västergötland.

Alla som gick bet i spanandet i går är välkomna åter

någon av de kommande söndagarna i januari. En sista

chans ges första helgen i februari.

Rapport från Transdansen 7-8 januaRi

08.30 Två havsörnar på maten.

09.00 Fyra havsörnar på maten.

09.00 En fjällvråk, Vedbodsdungen.

09.05 Sex havsörnar.

09.05 Stare, ca 100.

11.00 Sparvhök över sjön.

11.00 Fjällvråk på kullen.

13.00 Grönfink, ca 150.

14.15 Två havsörnar i träd i sjön.
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14.15 En havsörn.

14.15 En fjällvråk Vedboden.

08.20 Två havsörnar i riset.

08.25 Fyra havsörnar vid maten.

08.55 En fjällvråk.

09.20 Fem havsörnar vid maten och i träd.

09.32 Sju havsörnar vid maten och i träd.

12.30 Störning. Två personer gick i

observationsområdet.

14.00 Tre sångsvanar.

14.00 Fjällvråk i träd norrut.

14.45 Havsörn i talltopp nordöst om åtel.

15.00 Havsörn på torr gren vänster.

Bildtext: SYNTEST. Vad är det som flyger där borta? Ja,

du som har örnkoll blir inte svaret skyldig. Men närmare

än så här kom GT:s utsända inte luftrummets mäktiga

majestäter.Foto: Lennart Rehnman
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